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Tárgy: Tájékoztatás a Kistokaji Óvoda,
Bölcsőde és Konyha intézmény ügyelete
tekintetében

Tisztelt Szülők!
A Kistokaj Község Önkormányzat fenntartásában működő Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha, mint
önállóan működő intézmény – az óvodájának és a bölcsődéjének tekintetében 2020. március 17. napjától
visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el.
A 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza.
A rendelet előírja, hogy a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és
óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (ügyelet). A fenntartásunkban működő Kistokaji
Óvoda, bölcsőde és Konyha tekintetében eddig is gondoskodtunk az ügyelet megszervezéséről.
A rendelet szerinti ügyelet szabályai a következőek:
-

az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani,
akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

-

az ügyelet iránti igény benyújtása akár e-mailben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

-

a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben

-

az önkormányzatnak az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezze, és csoportonként
legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható ere való tekintettel maximum 10 fő bölcsődés és
maximum 20 fő óvodás gyermek részére tudunk ügyeletet biztosítani.

-

az ügyelet díjmentes, ahogy eddig is, a gyermekétkeztetést pedig az ügyelet teljes időtartama alatt a
gyámügyi törvény szerint kell biztosítani. Ez bölcsődében reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést,
valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, óvodában déli meleg főétkezést, valamint
tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést jelent.

Fentiekre való tekintettel, aki 2020.05.04. napjától igényli az ügyeletet, az szíveskedjen igényét az
igénybevételt megelőző munkanapon az óvodavezető részére jelezni szíveskedjenek. Elérhetőségek:
46/222-257, 06/30/742-46-22, kistokajovi@gmail.com
.
A nyilatkozat nyomtatvány, melyen a szülő nyilatkozik az ügyelet okáról és arról, hogy a gyermek nem
szenved fertőző betegségben, az intézmény honlapján letölthető, vagy az intézményben átvehető
Kérem, hogy minden szülő a saját és más gyermek, valamint a dolgozók egészségének megőrzése érdekében
felelősségteljesen hozzon döntést az ügyelet igénybevételéről, valamint a nyilatkozat kitöltésekor.
Kistokaj, 2020. április 29.
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